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      C O N S I L I U L  L O C A L  
           

HOT�RÂRE 
 

Nr. 98 din 27.10.2005   
 

Privind completarea H.C.L. nr. 76 din 31.08.2005 privind  aprobarea listei 
spa�iilor proprietatea privat� a municipiului Roman ce urmeaz� a fi 

vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 110/2005 �i desemnarea 
reprezentan�ilor consiliului local în comisia de vânzare a spa�iilor medicale  

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 66879 din 21.10.2005 întocmit� �i înaintat� 
de Direc�ia Tehnic� ; 
 V�zând, avizul favorabil nr. 43 din 26.10.2005 al comisiei pentru urbanism, 
precum �i avizul pentru legalitate nr. 67141 din 25.10.2005 dat de c�tre secretarul 
municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile  art. 4, 6 �i 14 din OUG 110/2005 privind vânzarea 
spa�iilor proprietate privat� a statului sau a unit��ilor administrativ-teritoriale cu 
destina�ia de cabinete medicale, precum �i a spa�iilor în care se desf��oar� activit��i 
conexe actului medical precum �i ale art.  38 alin 2 lit. „h” �i 125 alin 2 din legea nr. 
215/2001 privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art.46 pct.1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE 
    
Art.1  Se aprob� completarea H.C.L. nr. 76 din 31.08.2005 dup� cum urmeaz�: 

- dup� articolul 2 se introduc articolele 3 �i 4 ce vor avea urm�torul con�inut: 
„Art.3. -  Se aprob� vânzarea terenurilor aferente cabinetelor medicale sau în 
care se desf��oar� activit��i conexe actului medical, conform art.14 din OUG 
110/2005 �i anexei 2 la prezenta hot�râre; 
Art.4. - Se aprob� acordarea indemniza�iei pentru membrii comisiei, conform 
art.6, al.(7) din O.U.G. 110/2005, în cuantum de 2% din valoarea ob�inut� din 
vânzarea spa�iilor cabinetelor medicale sau în care se desf��oar� activit��i 
conexe actului medical.” 
- articolul 3 al H.C.L. nr. 76 din 31.08.2005 devine articolul 5. 
 

 

   Art.2  Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, Prefectului Jude�ului Neam�, precum �i persoanelor �i 
autorit��ilor interesate.  
  
 Pre�edinte de �edin��,       Contrasemneaz� 
                   Consilier,                                                                    Secretar, 
       Ing. Alexandru COCU�                                   Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


